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Zondag 8 mei 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering 

Vierde Zondag van Pasen en Roepingenzondag  
m.m.v. de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 

o.l.v.  Ronald Dijkstra 
 

 
Voorganger 
  
vaste gezangen 
 
voor de mis 
 
bij het offertorium: 
 
bij de communie: 
 
na de zegen: 
 
 
organist: 
dirigent 
 

 
Pastoor Walter Broeders 
 
Uit de 9e mis. . 
 
Echofantasie (dorisch) - Jan Pieterszoon Sweelinck 
 
Spitfire Prelude - William Walton 
 
Cantilène religieuse en Marcietta - Théodore Dubois 
 
Toccata sopra 'Te Deum Laudamus' - Antoon 
Maessen 
 
Jan Verschuren  
Ronald Dijkstra 

 
MINI-EXPOSITIE TITUS BRANDSMA 

Op zondag 15 mei wordt pater Titus heiligverklaard. Rondom deze dag is er een 
mini-expositie te zien in de Hartebrugkerk. In de periode van 7 tot en met 22 mei, 
elke dag tussen 10 en 15 uur. Zeer de moeite waard! 



Misintenties 
 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 
    Kheira Bridji Bart Klein 

Riet Jongmans-de Winter Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 
Giovanni Ammazzini Fia Preenen – van Leeuwen 

    Corrie Koren – Hulsbosch Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 
Henk Hack Joannes en Maria van Kampenhout 
Levi Aloysius Visscher Jacomijn van Duin 
Bernard Krabbendam Margaretha Maria de Geest-Barends 
Echtpaar  Cornelisse – de Romijn  Familie de  Romijn  

 
 

Vieringen komende tijd 
 

 
 

Zondag  
8 mei 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering                      Roepingenzondag  
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola 

 

Zondag  
15 mei 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Hartebrugkoor 

 

Zondag 
22 mei 
  

 

11.15 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 
Oud-provinciaal Franciscanen uit Amsterdam 
Projectkoor "Missa Ritmica" o.l.v. Theo Goedhart 

 

Zondag 
29 mei 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering met Eerste Heilige Communie 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola 

 
 

NACHT VAN DE VLUCHTELING 
Een Laudato Si’-team uit onze parochie gaat deelnemen aan de Nacht van de 
Vluchteling in de nacht van 18 op 19 juni. Door 40 kilometer te wandelen wil het 
team geld ophalen voor de Stichting Vluchteling. De eerste deelnemers aan ons 
team hebben zich aangemeld en aan donaties zijn we bij  de € 300,00 al  gepasseerd. 
Belangrijk is dat iedereen die als lid van ons team wil meewandelen zich nu 
aanmeldt, dan kan iedere wandelaar beginnen met het werven van donaties en 
kunnen we een of meerdere trainingswandelingen gaan plannen 
 

Wil je meedoen? Meld je dan aan op: www.nachtvandevluchteling.nl Ook als je 
niet meewandelt, kun je via deze site de actie steunen door het team, of een 
specifieke loper uit het team, te sponsoren. Meer informatie op www.rkleiden.nl, of 
neem contact op met Jan Akerboom via janakerboom@casema.nl 
 

 

mailto:janakerboom@casema.nl


Beste parochianen,    Vronesteyn, donderdag 5 mei 2022.   

Afgelopen weekend was ik in Lourdes en heb daar met de Orde van Malta, waar ik 
kapelaan van ben, de jaarlijkse bedevaart gehouden. En natuurlijk, zoals ik altijd 
doe, een kaars voor u en jullie allemaal opgestoken. Alle noden van mensen 
meegenomen en daar gelegd bij de Grot van Massabielle, waar Bernadette Maria 
mocht ontmoeten. De plek waar de hemel de aarde heeft gekust!  
 

Vreugde — Paus Franciscus schrijft: ‘De vreugde van het Evangelie vervult het hart 
en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten’. Het evangelie is de Blijde 
Boodschap. God zelf kwam in de wereld in Jezus Christus als onze Redder! Het 
leven van Jezus met de verkondiging van de Blijde Boodschap verbindt mensen aan 
elkaar en geeft vreugde. Geen oppervlakkige vreugde, maar een diepe, intense 
vreugde, die zijn oorsprong vindt in de Blijde Boodschap: een boodschap van liefde 
en vergeving, van hoop en bevrijding, van toekomst en vrede voor iedereen. De 
wereld heeft behoefte aan deze boodschap.   

Roepingenzondag — Aanstaande zondag is het Roepingenzondag. Die dag heeft als 
thema: Vreugde verbindt. Heel de kerk bidt om roepingen. Doet u mee? Bidt om 
vreugdebodes in onze kerk, priesters, diakens en religieuzen, die met blijdschap het 
evangelie willen verkondigen, opdat deze vreugdevolle boodschap door iedereen 
kan worden gehoord en iedereen deze boodschap op zijn of haar beurt kan 
uitdragen met daden en woorden. Zo vormen wij samen het Godsvolk, een netwerk 
van liefde. 
 

Ter ondersteuning hebben priesters, diakens en religieuzen uit heel Nederland 
willen getuigen van die vreugde. Wat is jouw grootste vreugde in jouw roeping? 
Het is eigenlijk ook een vraag aan ons allen. Brengt het evangelie vreugde aan jouw 
en mijn leven? Wat zou u/je antwoorden? In mijn werk als priester ervaar ik veel, 
heel veel vreugde! Het voorgaan in de liturgische vieringen, in de pastorale 
gesprekken, het omgaan met jonge gezinnen, de gesprekken met oudere mensen 
kan mij heel veel vreugde geven. Je voelt dat jouw werk ertoe doet. Je merkt dat 
mensen jou nodig hebben. Je ervaart God die jou steun geeft en jou draagt. En dat is 
een intens vreugdevol gevoel!  
 

4G — Het zou mooi zijn als wij een vreugdevolle gemeenschap blijven vormen: een 
4G-netwerk. Ik bedoel dit: een gemeenschap van geloof, van gebed, van gesprek en 
van getuigen. Een vreugdevol geloof, een intens gebed, goede gesprekken en  
getuigen met daden en woorden. Zo kunnen jonge mensen zich geroepen weten en 
zich binden aan Jezus. Dan kunnen roepingen beantwoord worden, ook voor het 
priesterschap, diaconaat en religieuze leven. Ik weet God roept, maar de 
gemeenschap moet het ook mede mogelijk maken om te kunnen antwoorden. Een 
gemeenschap met vreugde kan dat bieden, want vreugde verbindt!! 
Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders 
 

Ondersteun onze opleiding.  
De collecte is vandaag geheel voor Vronesteyn en  Uw gift is ook zeer welkom 
via:  IBAN NL29 INGB 0000 3656 73   ten name van Centrum Vronesteyn. 



 
 

Hartebrugkerk 
 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 

 
Adressen: 

Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden 

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 

 

Contacten: 
Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs. 

bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,  
 tel. 071 5120401,  

 e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl   website: www.hartebrug.nl 
op overige dagen bij dringende noodzaak;  

tel. 06-53712650 (Wim Barning ofs) 
 

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh, 
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com 

 

Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl-www.beeldbankgreccio.nl 
 

Misintenties: 
Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag op rekening   
NL12 INGB 0000 558718 

t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden 
 

Kerkbijdrage: 
Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op 

bankrekening NL29 INGB 0002 595800 
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden 

 
 

Collectes: QR-code: € 0,00  Donatiezuil: 1/5  € 79,- 
17/04 = Pasen was € 711.40 

24/04 was € 199.20  01/05 was € 295.55 
Vastenakte kinderen totaal € 162.45 

 
 

mailto:m.dehoogh@hotmail.com
http://www.beeldbankgreccio.nl/

